
Magyarosodunk. A belügynrinisterium vezetésével megbízott 
magyar ministerelnököm előterjesztésére megengedem, hogy 
abrudbányai F i k k e r B é l a szászsebesi lakos és erdőmester 
saját, valamint Béla, Melanie, Irma, Irén, Sándor és Ervin 
nevü kiskorú gyermekei vezetéknevét, a nemesség épség
ben tartása és az „abrudbányai" előnév megtartása mellett 
„ A b r u d b á n y a i"-ra változtathassa át 

Kelt Bécsben, 1 8 8 3 . évi február-hó 22-én. 
Ferencz József, s. k. 

Tisza Kálmán, s. k. 
S c h ö f f e r János magy. kir. erdőszámtiszt vezetéknevét 

„ S z o n d i " - r a változtatta. Éljenek. 
Halálozás. Azt a megrendítő gyilkossági esetet , mely 

M a j l á t h György országbirónak életét oly kegyetlenül kiol
totta, mi is szomorúan jegyezhetjük itt fel. A kiszenvedett 
nagy hazafi az Országos Erdészeti Egyesületnek is régi alapitó 
tagja volt, kinek fényes nevét büszkeséggel soroltuk eddig 
azon kitűnőségek közé , kik törekvéseinket erkölcsileg és 
anyagilag támogatják. Béke hamvaira! 

Erdészeti rendeletek tára. 
Szabályrendelet valamennyi kincstári erdőhatóságnak és erdő-

rendezőségnek. 
(A kopár teriiletek erdősítésére szükséges erdei famagvak gyűjtése és csemeték 

nevelése ügyében.) 

G.140. szám. A kopár területek erdősítésének az állam részéről 
való hathatósb segítése czéljából, hivatali elődöm 1 8 8 1 . évi 7 1 6 1 . 
számú körrendeletére való utalással, a királyi erdőhatóságokat és 
erdőrendezőségeket értesítem, hogy az összes illető erdőtisztek felelő
ségének fentartása mellett és mint szabályszerű kötelesség teljesíté
sét, mulbatlanul elvárom, hogy az épület- és műszerfa nyerésére 
tenyésztett erdei fák magvaiból minden egyes erdőgondnokság kerü
letében minél nagyobb magmennyiség gyűjtessék, illetve termeltessék, 
s hogy ugyancsak minden egyes erdőgondnokság, illetve erdőgazda-



sági üzemtest kerületében, a már meglévő, vagy szükség szerint még 
a jelen tavaszon kibővitendő, avagy ujon telepitendő csemetekertek
ben, az illető vidék kopár területeinek erdősítésére alkalmas különféle 
fanemekből együttvéve kétannyi csemete neveltessék, mint a mennyi 
azon esetre lenne szükséges, hogy ha az illető erdőgondnokság ösz-
szes erdőterületén a csemeteültetés által való erdősítés teljesíttetnék. 
A most megjelölt összes mennyiségben nevelendő csemeték egy har
mad részenek felerészben fekete fenyőnek és felerészben erdei fenyő
nek kell lenni. 

Az erdőgondnoksági állomásoknak szolgálati változások követ
keztében, a kezelő főerdészek, erdészek vagy helyetteseik által leendő 
átvétele alkalmával a csemetekertekben lévő csemeték mennyisége, 
szám, illetve terület, kor és fanemek szerint az átvételi okmányokban 
mindenkor kimutatandó. — Budapesten, 1883. márcziushó 14-én. 

Széchényi. 

Utasítás valamennyi m. kir. erdőigazgatóságnak, főerdőhivatal-
nak, erdőhivatalnak és erdőrendezőségnek. 

(A kincstári erdők üzemrendezésénél, gazdasági műszaki beosztásánál, annak 
megjelölésénél és állandósításánál s a térképezésnél követendő eljárás tárgyában.) 

6016. sz. Az erdőrendezés czélszerüen való teljesithetésére, az 
üzem- és hozamszabályozásnál az erdőgazdaságra befolyással bíró 
összes fenforgó külső- és belső viszonyok kellő számításba vétele 
igényeltetvén, szükséges, hogy a gazdasági kezelést teljesítő erdő
tisztek az erdőrendezőnek a helyi viszonyok azon részleteinek meg
ismertetésére, melyek a gazdasági üzemtervek készítésénél figyelembe 
veendők, s melyek megismerésére hosszabb időre terjedő közvetlen 
gazdasági megfigyelés és helyi tapasztalatok teljesitendők, illetve szer-
zendők, minden részben megfelelő tájékozással szolgáljanak, s más
felől kívánatos lévén az is, hogy az üzemtervben előirt gazdasági 
műveletek foganatosítására hivatott kezelő tisztek kellőleg tájékozva 
legyenek az üzemterv készítésénél alapul szolgált elvekre nézve; 
rendelem, hogy az üzem- és hozamszabályozási tervezetek készítésé
nél az erdőrendezőn kivül az illető kezelőtisztek is közreműködjenek. 

Az erdőrendezési munkálatok teljesítésénél az üzemtervhez tar
tozó irományok összeállításának, valamint a térképek kidolgozásának 
jelentékeny megkönnyítése végett, az üzemszabályozás egyes főténye-
zői, s nevezetesen az erdőknek gazdasági műszaki beosztása, illetve 
az egyes üzemtestek és ezek alkatrészeinek képzése, a felmérési és 
becslési részletes munkálatok megkezdése előtt a következő eljárás 
szerint állapitandók meg. 

Az erdőrendező az illető erdőtestre vonatkozó külső és belső 
gazdasági viszonyoknak, különösen a birtok-, jogi-, helyrajzi-, éghaj-



lati-, földtani-, fatenyészeti-, szállítási és értékesítési viszonyoknak, 
valamint az eddigi gazdálkodásnak és az erdők jelen gazdasági álla
potának áttanulmányozása után, mire nézve részint az erdőnek bejá
rása által közvetlen megszemlélés utján szerzett tapasztalatok, részint 
az illető erdőhatóságnál meglevő régibb erdőrendezési munkálatok, 
leírások s egyéb hivatalos, iratok, részint a kezelő tisztektől nyert 
felvilágosítások adják meg a kel !ö tájékozást, megállapítván az erdő
gazdaság czélját és feladatát, megválasztja a tenyésztendő fanemeket, 
kijelöli az alkalmazandó üzemmódot és fordát, s a tarlasztás s illetve 
felújítás módját, és elkészíti a gazd. műszaki beosztás tervezetét. 

Ezen tervezetről a meglévő térképek, ilyenek hiányában pedig 
az uj felvétel alapján egyszerű, vázlatos átnézeti térrajz készítendő, 
melyben a helyrajzi fővonalak (völgyek, hegygerinczek, utak, vizek stb.), 
továbbá a tervezett tagok és vágássorozatok határai, az egyes tagok
ban jelenleg előforduló korosztályok, a czélbavett szabályos állapot s 
illetve a szabályos vágatási sorrend, végre az észak-déli irány, a 
veszélyes szelek iránya s a mércze tüntetendő ki. A jelenlegi korosz
tályok kisebb fekete római számokkal jegyzendők be, ha több kor
osztály fordul elő egy és ugyanazon tagban, akkor a számok azon 
sorrendben írandók egymás mellé, a milyenben a korosztályok az 
azokba eső állabok kiterjedése szerint következnek. A czélbavett 
szabályos állapot s/ines irónnal való vonalozás által jelölendő meg 
akként, hogy minden korosztály számára külön feltűnő és a többitől 
kiváló szin állapíttatván meg, az egyes tagok azon korosztálynak 
megfelelő színben tüntetendők ki, a milyen korosztályból kellene az 
illető tagnak a czélbavett szabályos állapot szerint állnia. A szabályos 
vágássorrend pedig olyképen mutatandó ki, hogy minden tagba vörös 
szinnel s nagyobb alakban azon forrtaszaknak megfelelő római szám 
írassék be, a melyben az illető tag a czélbavett szabályos állapot 
szerint kihasználás alá jönne. Ezen térvázlatban egyúttal fekete vona
lozás által megjelölendők azon helyek is, hol az évi vágások az 
üzemterv életbeléptéig elhelyezendők. 

A fentebbiek szerint elkészítendő üzemszabályozási tervezet ott, 
a hol régibb üzemtervek, vagy legalább használható erdőgazdasági, 
esetleg részletes katonai táborkari térképek vannak, még a részletes 
erdőrendezési felvételek megkezdése előtt, ott pedig, a hol használ
ható térképek egyátalán nincsenek, valamint a jelenleg folyamatban 
lévő erdőrendezési munkákra nézve, melyekre vonatkozólag a részletes 
felvételek már megtörténtek, az alaptérkép elkészítése után, de min
denesetre a részletes tervek felállítása előtt, állítandó össze. Az ekkép 
összeállított tervezet az erdőrendezőség indokolásával együtt egy, az 
illető erdőhatóság főnökéből mint elnökből, az erdőrendező mint elő
adóból, a hivatal második főtisztjéből és az érdekelt, valamint az 
ennek közvetlen szomszédságában lévő, ihletve határvonalának nagyobb 



részében szomszédos erdőgondnokság kezelőiből álló bizottság által 
beható tárgyalás alá veendő. Ezen bizottsági tárgyalásban az erdő-
rendezőségnél szolgáló s a tanácskozás székhelyén lévő erdőtisztek, 
a mennyiben más hivatalos teendők nem akadályozzák, kötelesek 
részt venni, szavazati joguk azonban nincs. 

A tárgyalás folyamáról rendes jegyzőkönyv vezetendő, melybe a 
netáni ellenvélemények s észrevételek is felveendők. A tárgyalás 
befejezése után a jegyzőkönyv a tervezettel, annak indokolásával és 
a térvázlattal együtt, további intézkedés végett késedelem nélkül a 
minisztériumhoz terjesztendő fel. A megvizsgált s részemről helyben
hagyott tervezettől, mely a további részletes rendezési munkáknál és 
az üzemterv kidolgozásánál alapul szolgál, eltérni nem szabad. Ha a 
részletes erdőrendezési munka folyama alatt a tervezet lényeges 
megváltoztatásának szüksége merülne fel, akkor a szükséges változ
tatások a fentebb megállapított bizottság által tárgyalandók és az 
erről szóló jegyzőkönyv elhatározás végett hozzám terjesztendő fel; 
kisebb lényegtelen változtatások, azoknak kellő indokolása mellett, az 
illető hivatalfőnök és az erdőrendező egyetértése esetében, tárgyalás 
nélkül is eszközölhetők. 

A véglegesen megállapított üzemszabályozási tervezet alapján 
kidolgozott üzemterv, s különösen a részletes használati és felújítási 
tervek szintén ugyanazon bizottság által beható tárgyalás alá veendők, 
melynek megtörténte után a tárgyalási jegyzőkönyv az üzemtervekkel 
együtt felülvizsgálat végett felterjesztendő. 

Fentebbiekkel kapcsolatban az erdők gazdasági műszaki beosz
tásánál, a szabályos és tényleges vágatási és felújítási sorrend meg
állapításánál, az állandó üzemi vonalak megjelölésénél s állandósítá
sánál, valamint a gazdasági és állab-térképek készítésénél az összes 
erdőrendezőségek részéről mulhatlanul követendő egyenlő eljárás végett, 
utalva az üzemtervek készítéséről szóló 1880. évi 23.374. szám alatt 
kiadott utasításban, valamint az 1883. évi 4190. sz. körrendeletben 
foglaltakra, rendelem a következőket. 

1. Az ü z e m o s z t á l y o k oly erdőtesteket képezvén, melyek 
üzemi tekintetben külön-külön önállólag kezelhetők, egy és ugyan
azon üzemosztályba mirdazon állabok foglalandók, melyekre nézve a 
gazdaság feladata, s a szállítás és értékesítés iránya ugyanaz; melyek 
lehetőleg egyenlő főfanemekkel birnak, melyek számára egyenlő üzem
módot és fordát megállapítani szükséges, s melyeknek tarlasztása és 
újraerdősítése ugyanazon módon cszközlendő. Ebből következik, hogy 
például oly erdőrészek, melyek szolgalommal terhelvék, a mennyiben 
szükséges, külön üzemosztályt képeznek, hogy a véderdőkhöz tartozó 
állabok szintén külön üzemo«ztályba foglalandók, hogy a hegységben 
az alantabb fekvő erdők, melyekben a főfanem a tölgy, a magasabban 
fekvő bükkesektől s ezek a fenyvesektől lehetőleg elkülönítve, külön 



üzemosztályba sorozamlók; továbbá : hogy a mennyiben a viszonyok 
megengedik, kívánatos, miszerint az egész erdőgondnokság egyetlen
egy üzemosztályt képezzen, és pedig az esetben is, ha több, külön-
fekvő erdőrészből áll; magától értetvén, hogy két vagy több erdő
gondnokság egy üzemosztályba semmi esetre össze nem foglalható. 
Ott azonban, a hol több üzemosztály alakittatik, szükséges, hogy 
mindegyik a helyszíni viszonyokhoz képest megfelelően legyen kikere
kítve, s hogy az egyik üzemosztályhoz tartozó állabok a másiknak 
egyes állabjai által szét ne szakittassanak, kivételt képezvén a véd
erdőtalajhoz tartozó területek, melyek minden körülmények közt a 
többi állaboktól elkülönitendők; ezek kihasználása is azonban az ugyan
azon gondnoksághoz tartozó többi erdőkkel kellő kapcsolatba hozandó. 

2. Rendes gazdálkodás mellett, az egymásután kihasználás alá 
kerülő évi vágások többé-kevésbbé hosszú, összefüggő s o r t képez
nek. Minden v á g á s s o r o z a t, a helyi viszonyokhoz képest, egy 
vagy több ily sorból áll, mely utóbbi esetben azonban a sorok egy 
csoportban feküsznek, ugy hogy a termények kiszállítása az egész 
vágássorozatból ugyanazon irányban és ugyanazon szállítási eszköz 
(főút, úsztató patak stb.) felhasználásával történhetik. Ha a vágás
sorozat annyi vágást tartalmaz, a hány évre terjed a forda, akkor 
t e l j e s vágássorozatnak neveztetik, ha pedig csak egynéhány forda-
szakon át eszközölhető lenne évenként a vágás, akkor n e m t e l j e s . 
Rendszerint csak teljes, s a mennyire lehetséges, egy sorból álló 
vágássorozatok alakitandók; hegységben azonban, és azon sík erdők
ben, hol állandó nyiladékok már léteznek, helyrajzi viszonyoknál fogva 
gyakran szükséges a vágássorozatokat több sorból állítani össze, vala
mint nem teljes vágássorozatokat is alakítani. Ez esetben a nem 
teljes vágássorozatok egymással akként egészitendők ki, hogy az 
egész üzemosztályban minden évben egyenlő számú vágás legyen tar-
lasztható. Miután a vágások rendes körülmények közt hosszukkal 
merőleges a sor hosszhatáraira vezetendők, s egyik hosszhatártól a 
másikig terjednek, ennélfogva vágássorozatok alakításánál főfigyelem 
arra fordítandó, hogy a sor ne legyen túlságosan széles, vagyis, az 
egyes vágások ne legyenek túlságosan bosszúk; hegységben tehát a 
vágássorozatok határait, főkép nagyobb begygerinczek és völgyek 
képezik; ott pedig, a hol a hegyoldalak fölötte szélesek, valamint 
nagyobb kiterjedési sík erdőkben, a hol a vágások egyetlenegy sorban 
való vezetése mellett azok hossza túlnagy lenne, egynél több vágás
sorozatnak alakítása szükséges. 

Minden üzemosztálynak legalább egy teljes vágássorozatból kell 
állnia; ha azonban az üzemosztály területe oly nagy, hogy a meg
állapított forda szerinti szabályos évi hozamterület egy vágásban való 
kihasználása a czélszerü és biztos felújítás feltételeinek, a vágás túl
nagy kiterjedése miatt, nem felelne meg, akkor a szükséghez képest 



két vagy több vágássorozat alakítandó az esetben is, ha a helyrajzi 
viszonyoknál fogva az összes állabokat egy vágássorozatba lehetne 
foglalni. 

Erre nézve szem előtt tartandó, hogy szélesebb sorokban az egyes 
vágások területe nagyobb lehet, mint keskenyekben, a mennyiben 
amazokban a vágás, ha annak területe a kellőnél kisebb, aránytalanul 
hosszú és keskeny lenne; keskenyebb sorokban ellenben nagyobb vágás
terület mellett a vágások szélessége túl nagy volna. Általában véve 
irányadóul szolgálhat, hogy, ha a sor szélessége 200 ölnél nagyobb, 
de 400 ölet meg nem halad, ez évi vágás területe, a mennyiben 
rendkívüli szállítási és értékesítési viszonyok mást nem követelnek, 
20 holdat, 200 ölnél keskenyebb sorokban pedig 10 holdat meg ne 
haladjon. Megjegyzendő azonkívül, hogy ott, a hol a különböző kor
osztályok nagyon váltakoznak, kisebb vágássorozatok alakítása lehetővé 
teszi, hogy a szabályos állapot legkevesebb áldozat mellett a legrövi
debb idő alatt helyreállíttassák. 

3. Minden vágássorozat annyi, lehetőleg egyenlő kiterjedésű 
t a g r a osztandó, a hány szakból áll a megállapított forda, ugy, hogy 
minden fordaszaknak egy külön tag feleljen meg. E szerint egy tag 
területének lehetőleg a 20 (sarjerdőben 10) évi fordaszaki hozamterü
letnek kell megfelelnie, vagyis 20 (illetve 10) egymással összefüggő 
vágást magában foglalnia. 

Ott a hol a vágássorozat csak egy sorból áll, a tagok szélességi 
határai beleesnek a vágássorozat hosszhatárvonalaiba, a tagokat egy
mástól elkülönítő határvonalak ellenben keresztül szelik a vágássoro
zatot annak szélességében. Ha azonban a vágássorozat több sorból 
áll, akkor a tagok határai részben a sorok határait követik, részben 
a sorokat többé-kevcsbbé merőlegesen azok hosszirányára metszik; 
néha pedig egy-egy tag külön sort is képez, sőt hegységben nem rit
kán egy és ugyanazon tagban is a vágásokat két, esetleg több sorban 
szükséges vezetni. Sík erdőkben a vágássorozatok illetve sorok határait 
a hossznyiladékok, a tagok határait pedig a keresztnyiladékok képe
zik; ott, a hol az erdő állandó nyiladékokkal már be van osztva, a 
tagok fentebbiek szerinti elkülönítése gyakran lehetetlen, s ez esetben 
minden tábla külön tagnak tekinthető. Hegységben taghatároknak ter
mészetes vonalakat (hegygerinczeket, völgyeket, utakat stb.) kell válasz
tani; itt ennélfogva a tagok alakja és területe többé-kevésbé külön
bözik ; ha azonban részben mesterséges határvonalak is alkalmaztatnak, 
azok egyenes vonalban és akként vezetendők, hogy a tag területe ki 
legyen kerekítve. 

4. A s z a b á l y o s v á g a t á s i s o r r e n d megállapításánál meg
határozandó mindenekelőtt azon irány, melyben a vágások vezetendők. 
Erre nézve főfigyelem fordítandó a szállítási s a felújítási viszonyokon 
kivül az uralkodó veszélyes szelekre, különösen a hegységben, hol az 



állatjukat széldöntés fenyegeti, s hol ennélfogva a vágatást akként kell 
vezetni, hogy minden egyes vágás ugy homlok vonalán, mint oldalán 
is védve legyen. A veszélyes szelek a nagyobb völgyek irányát, és 
pedig rendesen felülről lefelé kövelik, s miután az (legalább ott, a 
hol mellékvölgyek nincsenek és a vágássorozat egy sorból áll) pár
huzamos a vágássorozatok hosszhatárával, a vágásoknak homlokára 
(hosszvonalára) dőlnek, mig a másodrendű szelek a vágásokat oldalról 
(vagyis azoknak a vágássorozat hosszhatáraival összeeső széleit) támad
ják meg. Mellékvölgyekbeu, hol a sorok ezeknek irányát követik, a 
vágások homlokát a másodrendű szél fenyegeti; itt tehát ez a vesze
delmesebb. 

A veszély elhárítása czéljából a vágásokat minden egyes sorban 
oly irányban kell vezetni, mely egyrészt a homlokszéleket, másrészt 
az oldalszéleket fenyegető szelek irányával épen ellenkezik. A vágás
irány megállapítása után következik az egyes tagoknak fordaszakokba 
való sorozása. Erre nézve figyelembe veendők: a megállapított vágás
irány, az állabok tényleges állapota, különösen a korosztályok felosz
tása, továbbá a szállítási és felújítási viszonyok. A vágás irányra 
nézve szükséges, hogy minden tag közvetlen szomszédságában a fent
jelzett két veszélyes szélirányban oly tagok legyenek elhelyezve, melyek 
egy fordaszakkal később jönnek tarlasztás alá; ha tehát például az 
illető tag az utolsó (legfiatalabb) fordaszakba tartozik, akkor a veszé
lyes két oldalról I. (legidősebb) vagy legfeljebb II. fordaszakba sorezott 
tagok legyenek szomszédságában. Ezen körülmény nemcsak az üzem-
osztály belsejében, hanem annak szélein is, a hol két üzemosztály 
vagy két erdőgoudnokságnak határai találkoznak, kellő figyelemben 
részesítendő, ott pedig, a hol egyes tagok ily módon való elhelyezése 
és biztosítása teljességgel lehetetlen, 4—5 öl szélességű nyitó-vágás 
alkalmazandó, illetve az egymásmelleit fekvő s a fordaszakokba visz-
szásan besorozott két tag közti határ mentén megfelelő paszta vágandó 
ki s újítandó fel, ugy, hogy ezáltal a veszélyeztetett állab szélén álló 
fák megerősödvén, képesek legyenek a romboló szeleknek ellentállani, 
s hogy egyszersmind a pasztából, melyben e czélból a fák fiatal 
koruktól kezdve megfelelő gyér zárlatban tartandók, később védő-állab 
fejlődjék ki. Az erdő jelen tényleges állapota annyiban jön tekintetbe, 
a mennyiben kívánatos, hogy a szabályos vágatási sorrend mindjárt 
az első fordában legyen betartható, s ennélfogva a tagok lehetőleg 
azon fordaszakba sorozandók, melybe az illető tagban lévő állabokat, 
vagy legalább azok nagyobb részét, korukhoz képest különben is 
sorozni kellene. A szállítási viszonyok figyelembevétele szükséges azért, 
mert a szállítási eszközök berendezése és fentartása tetemes költséget 
igényelvén, kívánatos, miszerint az erdők kihasználása akként legyen 
foganatosítható, hogy a szállítási költségek az egyes forda szakokra 
arányosan oszoljanak meg. Ezen szempontból a vágások minden völgy-



ben lehetőleg alulról fölfelé vezetendők, s ott, a hol több vágássorozat 
alakíttatott, az egy és ugyanazon fordaszakba sorozott tagok akként 
legyenek elhelyezve, hogy az egész üzemosztályban minden fordaszak-
ban arányos részben legyenek képviselve, a vágások azon belyeken, 
a honnan az erdőtermények könnyebben kiszállíthatók, mint oly helye
ken is, hol a szállítás nehezebb és költségesebb. Az ujraerdősitési 
viszonyok, különösen a hol vetés vagy ültetés szükséges, szintén azt 
követelik, hogy az évi vágások arányosan legyenek elhelyezve, ugy, 
hogy az illető területek ne egyszerre, hanem egymásután legyenek 
felújíthatók, s így kevesebb munkaerővel is az erdősítést az arra 
alkalmas időben lehessen befejezni. Sík erdőkben, a hol széldöntés 
veszélye ritkán fordul elő, a vágásirány kijelölésénél inkább arra kell 
figyelemmel lenni, hogy a vágások a nap heve s a szárító szelek, és 
fagyok ellen legyenek védve. Itt tehát a vágások többnyire egyrészt 
északról dél felé, másrészt nyugatról kelet felé lévén vezetendők, a soro
kat egymástól elválasztó hossznyiladékok az lí. D. iránynyal, a tago
kat elválasztó keresztnyiladékok pedig N. K. iránynyal párhuzamosan 
tüzendők ki, s a tagok elhelyezése akként eszközlendő, hogy minden 
tag a D. és K. irány felé legyen fedve. 

5. Az első fordában követendő t é n y l e g e s k i h a s z n á l á s i 
s o r r e n d megállapításánál szem előtt tartandók a következők. Ott, a 
hol minden tagban az állabok kora többé-kevésbé megfelel azon forda-
szaknak, melybe az illető tag soroztatott, ugy, hogy minden állab a 
forda éveivel közel egyenlő korban kerülhet tarlasztásra; a használatok 
a megállapított szabályos vágatási sorrend szerint tervezendők. Ha 
azonban az egyes tagok többféle, s különböző korú állabokat tartal
maznak, akkor a szabályos állapot csak áldozatok mellett lévén helyre
állítható, az erdőrendező feladata lesz, a használatokat, tekintettel a 
fennforgó*gazdasági viszonyokra és a megállapított szabályos vágás
sorrendre, akként tervezni, hogy a szabályos állapot minél kevesebb 
áldozat mellett legyen elérhető vagy legalább megközelíthető. Erre 
nézve tájékozásul szolgáljon, hogy az utolsó fordaszakba tartozó tagok
nak mindazon állabjai, melyek jelen koruknál s az állab állapotánál 
fogva az utolsó fordaszakig fenn nem tarthatók, az I. fordaszak alatt, 
és pedig első sorban használandók ki, ugy, hogy az utolsó fordaszak-
ban ismét ki legyenek használhatók; továbbá, hogy az I. fordaszakban 
foglalt oly fiatal állabok, melyeknek kihasználása gazdasági szempont
ból még nem czélszerü, s melyeknek a második fordára való fentar-
tása jelentékeny hátránynyal nem jár, állva hagyandók; végre, hogy 
szükség esetén a II. fordaszakba sorozott tagokban is eszközölhető 
kihasználás az I. fordaszak alatt, ha az I. fordaszakba tartozó tagok
ban elegendő vágható állab nincsen, s az illető II. fordaszakbeli tag 
állabjainak állapota a kihasználást lehetővé, vagy épen szükségessé 
teszi. Magától értetik, hogy az ekkénti használatok kiterjedése, vala-



mennyi vágást együttvéve, a szabályos bozamterületet — esetleg, ha 
az erdők állapota kivételesen a szabályosnál kisebb vagy nagyobb 
hozamterületnek megállapítását teszi szükségessé — a megállapított 
hozamterületet túl nem haladhatja. 

6. A folyó vágásokon kivül eszközlendő e r d ő s í t é s e k s o r 
r e n d j é n e k megállapításánál szintén az erdő tényleges állapota és 
a szabályos vágatási sorrend veendő figyelembe. Első sorban az utolsó 
fordaszakba sorozott tagok fiatalosaiban netalán létező hézagok és 
tisztások erdősitendők be ; azután következik az I. fordaszakba eső 
tagok tisztásainak, s ezek után a II. fordaszakba tartozó tagok tisz
tásainak erdősítése. Az utolsó-előtti fordaszakbeli tagok tisztásai csak 
azon esetben erdősitendők be az I. fordaszak alatt, ha az így létesí
tendő állab a tag tarlasztásának idejében már használható fát szolgál
tatni képes; ha azonban a fent jelzett többi erdősítés kisebb kiterje
désű, akkor az utolsó-előtti fordaszakba való tagok tisztásai is az I. 
fordaszakban erdősitendők. 

7. Az á l l a n d ó g a z d . b e o s z t á s t képező üzemosztályok, 
vágássorozatok és tagok határainak a természetben való m e g j e l ö 
l é s é r e és á l l a n d ó s í t á s á r a nézve rendelem a következőket: 

a) Az erdőrendezőség által mindenekelőtt kijelölendő véderdők 
határainak jelek általi biztosítása czéljából, a kijelölt határvonalak 
főbb pontjain, u. m. hegygerinczen, völgyben és a hol a vonal nagyobb 
szög alatt megtörik, valamint ott, a hol a szomszédos üzemosztálynak 
taghatáraival találkoznak, — mely pontok az erdőrendezőség részéről 
ugy a természetben, mint a rendelkezésre álló térképen ís ideiglene
sen megjelölendők, — az illetékes erdőgondnokságok által legalább 
0 -7 méterre a földbe beásott és nagyobb kövekkel körülrakott faosz
lopok, vagy a mennyiben lehetséges és czélszerübbnek mutatkozik, 
nagyobb kövek állitandók fel. Ezen vonaljelek egyik lapos oldalukon 
V. E. betűkkel és azok alatt a minden üzemosztályban 1-től kezdendő 
folyószámmal látandók el; a jelpontok közti vonalrészek pedig az ezek 
mentén álló fák megfelelő megjelölése által jelzendők. 

b) Ott, a hol az üzemosztályok, vágássorozatok és tagok határait 
természetes vonalak (völgyek, hegygerinczek stb.) képezik, a határvona
lak megjelölésére szintén az a) alatt leirt állandó vonaljelek haszná
landók, a megjelölésre nézve pedig a következők tartandók szem előtt: 

«) Az említett vonaljelekkel csak azon vonalak jelölendők meg, 
melyek két üzemosztályt, két vágássorozatot, vagy két tagot egymástól 
közvetlenül választanak el, ugy, hogy a két erdőgondnokság közti 
batár és a birtokhatár mentén csak az előbb mondott vonal .k vég
pontjai lesznek megjelölendők, az ezen határokkal egybeeső vonalré
szekre pedig a megjelölés ki nem terjed; ugyanez állott is, ahol két 
üzemosztály, két vágássorozat vagy két tag között az erdőbirtokhoz 
tartozó más gazdasági terület fekszik. 

ERDÉSZETI LAPOK. IQ 



|3) A vágássorozati határvonalaknak az üzemosztály határába eső 
végpontjai az üzemosztályt jelző felírással, a taghatároknak a vágás
sorozati határba eső végpontjai pedig a vágássorozatot jelző felírással 
látandók el. 

7 ) A minden vonaljelek lapos oldalára alkalmazandó felirás a 
két üzemosztály közti határvonalon azon üzemosztály betűjéből, mely 
a betűrend szerint előljár és a folyó számból áll (pl. A és B üzem
osztály közti vonalon y , -|- stb.) kivételt képezvén a véderdő és más 
üzemosztály közti határ, mely mindig az a) pontban jelzett módon 
jelölendő meg; vágássorozatok és tagok határain pedig a felirás azon 
a legkisebb számmal jelzett vágássorozat vagy tag számát, melyeknek 
közös pontját képezi az illető vonalpont, és a folyó számot tartalmazza 
(pl. I I . és I I I . vágássorozat közti vonalon -f, ~ stb., a 10 és 14 tag 
közti vonalon i - , - |- stb.); ugyanezen szabály alkalmazandó a csomó
pontokra is. 

8) A folyó számok az üzemosztályokra nézve a megelőző pontban 
megszabott módon alkalmazandó minden betűnél, a vágássorozatok és 
tagok határait illetőleg pedig minden — vágássorozatot vagy tagot 
jelző — számmal újra 1-gyel kezdendő. A sorrendre nézve azon sza
bály tartandó meg, hogy a folyószámok ugyanazon irányban haladja
nak, a melyben a vonalak a völgytől felfelé emelkednek. 

s) A felírásokhoz lehetőleg olajfesték használandó, és pedig az 
alap fehér, rajta pedig a betűk és számok vörös színnel festendők. 

C) A vonaljelek közti vonalrészek oly helyeken, hol azok álló 
erdőn keresztül gerinezeken vagy lejtőkön vezetnek, egyedül a vonalba 
eső álló fák levágása, tehát mintegy 3—4 láb széles nyiladékok által, 
máskülönben az állófák meghajkolása által jelölendők meg. 

c) Oly kedvező dombos vagy sík fekvésű erdőkben, hol a gaz
dasági műszaki beosztás czéljából nyiladékok alkalmazása mutatkozik 
czélszerünek, az egyes sorokat egymástól elkülönitő hossznyiladékok 
római nagy betűkkel (A. B. stb.), az egyes tagokat elválasztó kereszt
nyiladékok pedig római számokkal (L, II . stb.) jelölendők meg. 

Azon főnyiladékok, melyek két vágássorozatnak határát képezik, 
négy (4) öl, a többi nyiladékok két és fél (2 '5) öl szélességben 
vágandók ki; magától értetvén, hogy már meglevő, de az érintettnél 
nagyobb vagy kisebb szélességgel bíró nyiladékok a szomszédos terü
letek tarolásáig s újbóli beerdősitéseig, érintetlenül hagyandók. 

A nyiladékok olyképen állandósitandók, hogy minden nyiladék 
végpontjain, valamint két egymást keresztező nyiladék szélvonalainak 
szeglet pontján egy fa-, esetleg kő-oszlop állítandó fel, mely oszlopok 
a nyiladék végpontján annak betűjével, illetve számával, a szegletpon
tokon pedig a két nyiladék betűjével és számával látandók el, és min
dig azon tag szögletébe helyezendők el, mely az e helyen találkozó 



tagok közül a megállapított szabályos vágatási sorrend szerint legelébb 
kerül tarolásra. 

d) A vonaljeleknek egyszersmind rendeltetésük lévén későbbi 
felméréseknél csatlakozási pontokul szolgálni: az erdőrendezőnek gon
doskodnia kell arról, hogy a vonaljelek elhelyezési pontjai a térképen 
kitüntetett megfelelő pontokkal teljesen egyezzenek; ennélfogva ott, a 
hol a jelek a részletes felmérés megkezdése előtt állíttattak föl, min
den jel az illető vonalak fölmérése alkalmával kellő pontossággal föl
veendő; a hol pedig a jelek utólagosan állíttatnak föl, azoknak elhe
lyezési pontjai tüzetesen meghatározandók és a gazdasági térképen 
pontosan kitüntetendők. A jelek állandó épségben való fentartásáról 
gondoskodni, az illető kezelőségek föladata. 

8. A g a z d a s á g i - és á l l a b - t é r k é p e k e n , valamint az üzem
tervekben is a következő megjelölések használandók: 

a) Az üzemosztályok nagy betűkkel (A. B. stb.), a vágássoro
zatok mintegy 8 milliméter magas római számokkal (L, I I . stb.), a 
tagok mintegy 5 mmtr. magas arabs számokkal (1, 2, 3 stb.) jelölen
dők, s a vágássorozatok minden üzemosztályban, a tagok azonkívül 
minden különálló és a többivel össze nem függő erdőrészben, a meny
nyiben az külön vágássorozatot képez, újból egytől kezdve folytatóla
gosan számozandók. A számozás sorrendjére nézve azon szabály tar
tandó szem előtt, hogy a számozás hegységi erdőkre nézve mindig az 
illető üzemosztály illetve külön álló erdőrészen átvonuló fővölgy jobb
partján, annak torkolatához legközelebb fekvő tagoknál, sík erdőkre 
nézve pedig a szállítási fővonal irányában szintén jobboldalon és a 
főpiaczhoz közelebb fekvő tagoknál kezdendő meg és illetőleg körben 
balról jobbra menő irányban folytatandó. 

b) Az erdősült és nem erdősült osztagok, — ideértve tehát a 
beerdősitendő tisztásokat is, habár azok ideiglenesen mint szántók, 
rétek, legelők stb. használtatnak, — a gazdasági térképen nem szine-
zendők, hanem minden tagban a betűrend elejétől kezdve kis latin 
betűk által (a, b, c stb.), hasonminőségü, de különvált osztagok pedig 
az illető betühez irt számokkal (bv b2 stb.) jelölendők meg. 

c) A beerdősittetni nem tervezett, de az erdőbirtokhoz tartozó 
házhelyek, kertek, szántók, rétek és legelők minden üzemosztályban 
vagy külön álló s külön vágássorozatot képező erdőrészben egytől 
kezdve megnevezésök kezdőbetűjéhez irt folyó kis arabs számokkal 
(hv h2... Jcv h2... ssv ss2... r v r2... l v l2...) jelölendők meg, és ugy 
a gazdasági, mint az állabtérképen következőleg szinezendők: 

kincstári kőépületek . . sötét-karmin, 
faépületek . czitromsárga, 

tussal vonatozva 
világos-karmin, 

idegen épületek 
házhelyek 



szántók dohánylé, 
kertek, rétek és legelők . egyenlő világos kékes-zöld (Grün-

span) szinnel. 
d) A havasi térségek (havasi legelők) minden üzemtestben egytől 

kezdve hlv hl2 stb. jelzettel jelölendők meg, s ugy a gazdasági, mint 
az állabtérképen is sárgás-zölddel szinezendők. 

e) A véderdők a térképen V. E . betűkkel, a véderdőkhez tartozó 
tagok és osztagok pedig az a) és b) pontban előadott módon jelölen
dők meg, s a térképeken azonkívül neutral szinnel tüntetendők ki . 

f) A terméketlen területek a gazdasági és állabtérképeken ttltr 

Ul.2 stb. jelzettel jelölendők. 
g) A jelen korfokozatok fekete, a czélbavett szabályos állapotnak 

megfelelő korfokozatok pedig vörös, mintegy 4 milliméter magas, fer
dén álló római számokkal jelölendők meg. 

li) Miután az állabtérképek a minden évben változó korviszo
nyoknál fogva, aránylag csak rövid ideig ábrázolják a tényleges álla
potot, s minden fordaszaki üzemátvizsgálás alkalmával újra készitendők, 
tehát csak ideiglenes jelleggel bírnak, az eddig szokásos készítési eljá
rás pedig aránytalan sok munkába és időbe, tehát költségbe is ke rü l : 
ezen munkának egyszerűsítése végett az állabtérképek jövőben akkép 
készitendők, hogy a tűlevelű állabok egyenlő világos tussal, a lomb
levelű állabok ellenben egyenlő világos szicsmával szinezendők, az 
egyes korfokozatok pedig ezen alapszínekre különböző színes rajzónnal 
húzott egyenközü vonalokkal tüntetendők ki. E szerint használandó, 
ha p . o. 6 koifokozatnak kitüntetése szükséges 

az I. korfokozatra czinober, 
a I I . „ barna-vörös, 
a I I I . „ szürke-barna, 
a IV. „ narancssárga, 
az V. „ czitromsárga szín 

s a VI., vagyis legfiatalabb korfokozat csakis az alapszín által lesz 
megjelölve, magától értetvén, hogy a tisztások egyáltalában nem szi
nezendők. Ha pedig csak 5, 4 vagy 3 korfokozatnak kitüntetése szük
séges, akkor mellőzendő a barna-vörös, illetőleg ez és a narancssárga, 
vagy utolsó esetben a nevezett kettő és a szürke-barna szinü vonalzás, 
vagyis a legmagasabb korfokozat mindig a czinoberszinü vonalzás, a 
legfiatalabb korfokozat ellenben egyedül az alapszín által lesz ki tün
tetendő. 

Budapesten, 1883. márczius hó 15-én. 
A minister megbízásából az országos főerdőmester 

Bedő Aliért. 


